
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás 

felhasználásáról  
 

A támogatás témája: Múzeumok Éjszakája megvalósítása Zircen 
Helyszín: MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.) 
A támogatás összege: 100 000 Ft. 
Pályázati azonosító: Közgyűjtemények kollégiuma 204107/221 
A pályázat megvalósításának időtartalma: 2016.06.25.-2016.06.26. 
A projekt szakmai felelőse: dr. Kutasi Csaba 
A pályázat témája, célja: az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának 2016. évi 
Múzeumok Éjszakája rendezvényének megvalósítása. 

Zirc város oktatási létesítménye, közgyűjteményi, közművelődési, kulturális 
intézményei, és egyházi szervezete, nyolc helyszínen, több mint 30 programmal várták az 
érdeklődőket, és a „Felfedezők, hősök, újítók” tematikához illeszkedve kínáltak programot az 
alkalomra. 

A programok a gyermekek életkori sajátosságaihoz, továbbá a felnőttek széleskörű 
érdeklődéséhez illeszkedtek, célunk az volt, hogy a programok hozzájáruljanak a tartalmas 
szabadidő eltöltéshez, az ismeretterjesztéshez, a természet sokféleségének megismeréséhez, a 
környezettudatos viselkedés kialakításához. A résztvevők a színes programokkal 
élményszerűen, interaktívan, vagy játékos formában új vagy mélyebb általános és 
tudományos ismereteket szerezhettek.  

Bízunk abban, hogy programkínálattal hatékonyan megvalósult a kulturális tudatosság 
növelése, a kifejezőképesség és közösségfejlesztése, összetartozás megélése, és a szellemi 
javak átadásával a szociálisan hátrányos helyzetűek művelődési, fejlődési lehetőségeinek 
bővülése, foglalkoztatási esélyeik növelése. 
I A pályázó szervezet programjainak ismertetője (leírás): 
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma (8420 
Zirc, Rákóczi tér 3-5.) 

Programunkban szerepelt szakmai kiállításként Mészáros József Bakony-kutató 
tárlata, mely a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma SarokGalériájában került 
megnyitásra és bemutatásra. A tárlatot dr. Csorba Gábor zoológus, a Magyar 
Természettudományi Múzeum Tudományos és Gyűjteményi főigazgató-helyettese nyitotta 
meg. A megnyitón Búzásné Rezsőfi Lívia vezetésével közreműködött a III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola két zeneiskolai tanulója, Palánkai 
Tünde és Palánkai Hanna. A kiállításhoz kapcsolódott Mészáros József szakmai előadása „A 
bakonyi denevérkutatás története” címmel, és az által tartott Éjszakai denevérles is.  

Dr. Kutasi Csaba entomológus, a múzeum igazgatója vezetésével történő Éjszakai 
rovarles – lámpázásos rovarbemutató is színesítette a programot, továbbá Sinigla Mónika 



botanikus által vezetett arborétumi sétára is vártuk az érdeklődőket. A séta során az 
érdeklődők megismerkedhetnek az Arborétum éjszakai életével, részt vehettek az éjszakai a 
denevér- és rovarlesen.  

A múzeum közművelődési termében volt élőállat bemutató, a kiállítás épületében pedig 
arcfestés kicsiknek, ahol mókás, hangulatos, színes átváltozás várta a gyermekeket. 

Az este folyamán rajz-és fotókiállítás megnyitására is sor került. A tárlat a múzeum által 
meghirdetette rajz- és fotópályázatra érkezett alkotásokat mutatta be, melyen a legjobbak 
díjazásra kerültek. A kiállítást dr. Medzihradszky Zsófia a Magyar Természettudományi 
Múzeum Általános és Közművelődési főigazgató-helyettese nyitotta meg. Rajzpályázatunkra 
szabadon választott technikával készített alkotásokat vártunk, 5-15 éves korosztály részéről a 
Bakonyban megtalálható, élőhelyükkel, környezetükkel együtt ábrázolt védett állatokról és 
növényekről. Fotópályázatunkra 10 éves kortól – felső korhatárt nem szabtunk meg –  
hangulatos fotókat vártunk a Bakonyból, természetes élőhelyek, természeti értékeket 
bemutatva. A felhívásunkra minden eddiginél több alkotás (553 rajz és 51 fotó) érkezett, nagy 
része Zircről és környékéről, de sokat küldtek a megye távolabbi településeiről is, pl. Ajkáról, 
és az ország különböző pontjairól, Budapestről, Győrből, Mosonmagyaróvárról, és a Balaton 
környékéről. Nagy örömünkre a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI pedagógusai is éltek a 
lehetőséggel és a halmozottan hátrányos gondozottaik – segítségükkel – közösen készítettek el 
több alkotást, melyek közül kettőt díjaztunk is. 

Zenei műsorszámok során fellépett a III. Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóiból alakult Zirci Tücsök zenekar, és jó 
hangulattal zárta az estét a zEnergia együttes. Ez utóbbi 7 fős csetényi zenekar a program 
zárásáig magyar slágereket játszott.  

A kézműves foglalkozáson - minthogy az Év állata a denevér- denevérhajtogatás várta 
az óvodásokat és az általános iskolás gyermekeket. 

 Az „Ősember ösvénye” játékos természetismereti program- során a gyermekek 
végigsétálhattak a természetben megtalálható különböző anyagokon- száraz, csúszós, szúrós 
vagy éppen süppedős felszínen. „Különlegességek mikroszkóp alatt” elnevezésű 
programunknál – a múzeum munkatársai segítségével láthatóvá válnak a természet parányi 
részletei. Az esemény során a múzeum biztosította az állandó kiállítás díjtalan látogatását.   
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium (Zirc, Szabadság u. 10. sz. alatt 
Tanműhely): 

Az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteményében, a program során muzeális értékű 
mezőgazdasági gépekből, használati eszközökből álló gyűjtemény került bemutatásra.  
 
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (Zirc, József A. u. 1.)  

A POFunk Unit funky zenekar adott koncertet a Városi Könyvtár udvarán. – A 2015-
ben alakult, jelenleg 10 fős, tehetséges fiatalokból álló veszprémi együttes előadásában 
közismert funky zeneszámok feldolgozásait hallhatták a programra érkezők. 
 
Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár (Zirc, Rákóczi tér 1.)  

A könyvtár programjában szerepelt a „Hősök, felfedezők, újítók”- Ciszterci tudósokról 
készített kiállítás megtekintése, és az állandó kiállítás díjmentesen látogatása. 
 



Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (Zirc, Rákóczi tér 10.)  
Két kiállítás is nyílt a Múzeumok Éjszakáján, "Műhelytitkok" címmel és a Dubniczay 

István hagyatékából készült emlékkiállításra is várták az érdeklődőket. A 2016. évben a 
múzeum kézműves műhelyei közül a fazekas- és a szövőműhely felújításon esett át. A 
helyiségek falán e két mesterség műhelytitkait mutatták be.  
 A helyszínen különböző kézműves foglalkozásokra: korongozásra, szövésre, 
gyertyamártásra és mézeskalács készítésre is várták az érdeklődőket. A szövő- és a 
fazekasműhelyben is megindult az élet. 

A est folyamán a Recercare régizenei műhely koncertjét is meghallgathatták az 
érdeklődők. A Csirke-csülök vendéglő kitelepült hússütödéje által tervezett malacsütés 
elmaradt, helyette a Szarvaskút Kemencés Étterem ajánlata várta a múzeum udvarába 
betérőket. Sajnos a tervezett Barokk várostörténeti séta sem valósult meg. 

A rendezvény-sorozat részeként az intézmény állandó kiállításai is díjmentesen 
látogathatóak voltak. 

Tavalyi évhez hasonlóan idén is közös pecsétgyűjtő füzettel várták a látogatókat az 
intézmények. A helyszíneken pecsétet gyűjtő látogatók sorsoláson vehettek részt. A játékban 
részt vevő intézmények mindegyikénél volt a helyszínek látogatását igazoló pecsétgyűjtő lap 
és gyűjtőedény. Ez utóbbiakba bedobott és minimum öt pecséttel ellátott gyűjtőlapok 
tulajdonosai között ajándékcsomagokat sorsoltunk ki.  
 
Zirci Ciszterci Apátság – (Zirc, Rákóczi tér 1.) 

Arborétumi szakvezetéssel indult a program, Bakos György kertészmérnök kalauzolta az 
érdeklődőket az angolkertben, az apátsági templomot pedig szerzetesi vezetéssel lehetett 
megcsodálni. 

Sikeresek voltak a templomtorony-és a Vörös torony megtekintésére indított túrák is. 
Az Apátság állandó kiállításait az érdeklődők díjmentesen látogathatták, nyitva tartott az 
Apátsági bolt is, ahol kiadványok, ajándék- és kegytárgyak, kézműves kellékek árusítása 
került sor.  

 Az estét Zirci Városi Vegyes kórus koncertje zárta a templomban, melynek során 
egyházzenei kórusműveket adtak elő a zenetörténet különböző korszakaiból. 
 
II. A programok ismertetője a célcsoport szempontjából, foglalkozások és időpontjai, 
résztvevők száma 
 
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma 
 Ciszterci Apátság épületében (Zirc, Rákóczi tér 1.)  
 Célcsoport: természettudományos szakemberek, Bakony-kutatók, érdeklődő felnőttek és alap, 
közép-és felsőfokú képzésben részt vevő diákok 
1700„Felfedezők a Bakonyban”- A bakonyi denevérkutatás c. kiállítás megnyitása 
Célcsoport: óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
1900-2200 Arcfestés-kicsiknek 
 
Közművelődési terem (Rákóczi tér 3-5.) 
 Célcsoport: a rajzpályázaton díjazásban részesült gyermekek - 5-15 éves korosztály, 
fotópályázat díjazottai 10 éves kortól – és a gyermekek szülei, nagyszüleik, rokonaik, 
ismerőseik, osztálytársaik 



1800-1900„Bakonyi hangulatok - A Bakony védett növény-és állatfajai, természeti értékei” című kiállítás megnyitása 
 Célcsoport: komolyzenét kedvelő gyermekek és felnőttek 
1900-1930 A Zirci Tücsök zenekar előadása 
 Célcsoport: óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
1900-2200  Kézműves foglalkozás  
1900-2400 „Ősember ösvénye” – csak természetesen 
  Célcsoport: természettudományos szakemberek, Bakony-kutatók, érdeklődő felnőttek, 
általános- és középiskolás diákok, egyetemisták 
1930-2000 Előadás - A bakonyi denevérkutatás története 
2000-2300 Különlegességek mikroszkóp alatt  
2000-2300 Éjszakai séta, Éjszakai denevérles, Éjszakai rovarles   
Célcsoport: kisgyermekek és szüleik 
2000-2400 Élőállat-bemutató a veszprémi BlackMolly díszállat-szaküzlet kedvenceiből 
  
Célcsoport: könnyűzenét kedvelő gyermekek és felnőttek  
2100-2300 A zEnergia együttes műsora 
 
Résztvevők száma: 2373 fő  
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium (Zirc, Szabadság u. 10. sz. alatt 
Tanműhely): 
Célcsoport: jellemzően nyugdíjas korú felnőttek 
1900-2300 Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye –gyűjtemény bemutatás  
Résztvevők száma: 80 fő 
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (Zirc, József A. u. 1.)   
Célcsoport: könnyűzenét kedvelő fiatalok 
2000-2100 POFunk Unit funky zenekar koncertje  
Résztvevők száma: 100 fő 
Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár (Zirc, Rákóczi tér 1.) 
Célcsoport: tudomány iránt érdeklődő felnőttek, közép-és  felsőoktatásban tanuló diákok 
1800-2400 „Hősök, felfedezők, újítók”- Ciszterci tudósokról készített kiállítás  
Résztvevők száma: 200 fő 
 
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (Zirc, Rákóczi tér 10.) 
 Célcsoport: a hagyományok, népművészet, és a helyi értékek iránt érdeklődő gyermekek, 
felnőttek 
1815-1830 „Műhelytitkok” c. új, állandó kiállítás megnyitása és a népművészeti alkotóház 
felújított műhelyeinek átadása 
1900-2000 Kiállítás megnyitó és tárlatvezetés az "Ez tehát az én akaratom..." Dubniczay 
István hagyatéka emlékkiállításon 



Célcsoport: óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
1830-2230 Kézműves foglalkozások 
Célcsoport: komolyzenét kedvelő gyermekek, felnőttek 
1830-1900 és 1930-2030 A Recercare régizenei műhely koncertje  
Célcsoport: a Múzeumok Éjszakája programon részt vevő gyermekek, felnőttek 
2300 Pecsétgyűjtő játék sorsolása 
 
Résztvevők száma: 884 fő 
Zirci Ciszterci Apátság – (Zirc, Rákóczi tér 1.) 
Célcsoport: természettudományt, természetismeretet kedvelő felnőttek, gyermekek, helyi 
környezetük megismerésére iránt érdeklődők és komolyzene kedvelők  
1600 és 1800 órakor  Zöld erdőben”– angolkerti szakvezetés  
1700„A szentélyen túl”- szerzetesi vezetés a templomban 
1700-2000 „Harang mustra”– Kiscsoportos templomtorony-látogatás 
1700-2200 „Madártávlatból”–Fedezd fel Zircet a Vörös toronyból  
2000 Zirci Városi Vegyes kórus koncertje a templomban  
 
Résztvevők száma: 800 fő 
 
Ebben az évben is nagy sikerrel zártuk a Múzeumok Éjszakája városi programsorozatunkat, a 
megvalósításhoz nyújtott anyagi támogatásukat ezúton is köszönjük. 
 



 
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (Zirc, Rákóczi tér 10.)  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kézműves foglalkozások: agyagozás, mézeskalács készítés, szövés 
 
 



    A múzeum udvarának hangulata és a Recercare régizenei műhely koncertje  

   
Szarvaskút Kemencés Étterem ajánlata „Műhelytitkok” c. új, állandó kiállítás    
 
 



Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (Zirc, József A. u. 1.)  

 POFunk Unit funky zenekar koncertje   
 
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma 
(Zirc, Rákóczi tér 1., 3-5.)  

    
 

    
„Felfedezők a Bakonyban”- A bakonyi denevérkutatás c. kiállítás megnyitása 



      
       „Ősember ösvénye”     Előadás - A bakonyi denevérkutatás története  

       
Kézműves foglalkozás  Bakonyi hangulatok - A Bakony védett növény-és állatfajai, természeti értékei” című kiállítás megnyitása 
 

    
Rajzpályázat díjátadás   A Zirci Tücsök zenekar előadása 



 
 
 

       
Különlegességek mikroszkóp alatt  

 

      
                                                             Arcfetés  
 
 



    
Éjszakai séta az Arborétumban  

   
 

      
Éjszakai rovarles         Éjszakai denevérles  

  
       A zEnergia együttes fellépése  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zirci Ciszterci Apátság – (Zirc, Rákóczi tér 1.) 
 
 

    
    Kiállítás látogatások  
    
 

    
   Szerzetesi vezetés a templomban 
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